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LEDER

Cai Møller
LO Vendsyssel

Den gode dagligdag 
kan pludselig blive ændret
Mange kender det: Man har en tryg tilværelse 
med arbejde og efter fyraften et dejligt liv med  
familie og venner og mange fritidsaktiviteter 
måske i en klub eller forening.
Gennem de første år på arbejdsmarkedet har man 
prøvet lidt forskelligt, og nu har man så fundet 
den hylde, hvor man føler sig godt tilpas. 
Arbejdet går godt. Der kommer løbende nye or-
drer ind, så der er tilpas med spændende arbejds-
opgaver og der er fuld fart på sammen med gode 
arbejdskammerater og der er ingen mørke eller 
truende skyer for fremtiden.
MEN … hver eneste dag hører vi i trafik-radioen, 
at på en vejstrækning er der lang kø på grund 
af et trafikuheld, og køretiden skal påregnes at 
blive væsentlig længere; kører man selv på stræk-
ningen tænker man »øv« og synes, det er trælst 
måske endda meget trælst, hvis man skal nå 
noget til et bestemt tidspunkt.
Ind i mellem glemmer vi at tænke på de menne-
sker, som er involveret i færdselsulykken, selv 

om der nogen gange meddeles i samme trafik-ra-
dio, at der skal vises hensyn, da en ambulance er 
på vej. 
Som beskrevet andre steder i denne udgave af 
Faget fortælles det, hvordan den trygge dagligdag 
med et godt arbejdsliv og fritidsliv på få sekunder 
– eller hvis »filmen« knækker – pludselig ændres 
og ens tidligere fremtidsdrømme nærmest umu-
liggøres.
At udvikle egen styrke kan være at finde over-
skud til en aktivitet, der gavner andre, der træn-
ger.
Man må – både i arbejdsliv og fritidslivet – lære 
at leve med, hvad kroppen tillader. Det er nem-
mere sagt end gjort, og det kræver et stærkt sam-
menhold hos alle i familien, samtidigt med og 
vennekreds og netværk er vigtige faktorer.
Selv om sådanne situationer ikke handler om 
lønforhandlinger og overenskomster, så kan fag-
foreningen være en uvurderlig hjælp, støtte og 
rådgiver. 
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www.metalvendsyssel.dk

Telefon- og åbningstider 
i Dansk Metal Vendsyssel

Åbningstider – Frederikshavn 
Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn
•	Mandag,	onsdag	og	torsdag:	
 kl. 09.00 til 12.00 og 14.00 til 16.00
• Tirsdag: LUKKET 
•	Fredag:	kl. 09.00 til 12.00

Åbningstider – Hjørring
Frilandsvej 115, 9800 Hjørring
•	Mandag,	tirsdag	og	torsdag:
 kl. 09.00 til 12.00 og 14.00 til 16.00
• Onsdag: LUKKET
•	Fredag: kl. 09.00 til 12.00

Åbningstider – Skagen
Mosegårdsvej 14, 9990 Skagen
•	Tirsdag:	
 kl. 08.30 til 12.30 og 13.00 til 15.30

Åbningstider – Brønderslev
Nordens Alle 8, 9700 Brønderslev
•	Mandag	
 kl. 09.00 til 12.00 og 15.00 til 16.00 · 
• Tirsdag: LUKKET
•	Onsdag:
 kl. 09.00 til 12.00 og 14.00 til 16.00
•	Torsdag:	kl. 14.00 til 16.00
•	Fredag:	kl. 09.00 til 12.00

TELEFON 96 22 23 24
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
09.00-12.00 og 13.00-16.00

Fredag 09.00-12.00

NYT FRA FORMANDEN
En balanceret  
erhvervspolitik  
giver job
Danmark er et industriland, og 
industrien er absolut afgørende for 
vækst, velstand og velfærd. I 2016 
var ca. 290.000 personer beskæfti-
get i industrien, og over halvdelen 
af den danske eksport af varer er 
direkte relateret til industrien.
Industrien blev desværre hårdt ramt af finanskrisen. Mange 
private arbejdspladser gik tabt. Men heldigvis går det igen 
stabilt fremad i Produktionsdanmark. Den udvikling skal vi 
arbejde benhårdt for at understøtte.
Kommunerne og regionerne kan bidrage aktivt til at skabe 
arbejdspladser ved at sikre gode rammevilkår for industrien 
og indrette den kommunale service med omtanke for er-
hvervslivets behov. I sidste ende vil det medvirke til bedre 
rammevilkår og en mere erhvervsvenlig kommune og re-
gion, og virksomhederne kan producere mere effektivt, og 
derved større vækst. Vækst er lig flere job og således mere 
velfærd.
Til sidst vil jeg ønske alle medlemmer samt deres familie en 
god jul og et godt nytår. 
 John Karlsson

 METAL 
 Vendsyssel

Metal Vendsyssel bruger 
advokaterne Ole Kildeby 

og Henrik Willadsen 
til advokathjælp.  

Hør nærmere i afdelingen.

Afdelingskontorene holder lukket 
mellem jul og nytår 2017
Onsdag den 27. december 
Torsdag den 28. december
Fredag den 29. december
Vi træffes igen tirsdag den 2. januar 2018.
Ved ledighed – tilmeld dig på www.jobnet.dk



Jeg vil gerne  
have tig- og mag- 
svejsecertifikater

IVAN, 50 ÅR

SKAL  
DER SKE 
NOGET 
NYT? Jeg er på  

udkig efter et kursus 
i it-netværk

OLE, 53 ÅR

Jeg bøvler  
meget med min ryg, 

så jeg vil gerne  
læse videre

JENS, 29 ÅR

Metal KarrierePlan er for dig,  
der fx ønsker mere spændende  
opgaver på jobbet, nyt arbejde 
eller måske højere løn.

Bestil din plan nu på danskmetal.dk/karriereplan

EFTERUDDANNELSE  
OG KARRIEREPLAN
Vi gør det let for dig at 
komme i gang med efter
uddannelse –uanset om du 
ved præcis, hvad du vil, eller 
har brug for inspiration.

TEMAMØDE

TEMAMØDE

Torsdag den  
25. januar 2018  
kl. 17-19
Metal Vendsyssel  
Håndværkervej 2 
9900 Frederikshavn 

Tilmelding senest  
onsdag den  
24. januar 2018 på  
9622 2324  
eller  
vendsyssel@danskmetal.dk
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Det er vigtigt at være i øjenhøjde med vores kunder. 
Det er typisk mindre redere, der kun har et enkelt skib, 
så vi får tit en tæt kontakt.
Kim Rasmussen til venstre og Kent Damgaard til højre.

Karstensens – en stærk 
skude på solid kurs
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Med fyldte ordrebøger og mere end 
350 på lønningslisten kunne Karsten-
sens Skibsværft 1. april i år fejre sit 
100 års jubilæum. Den trecifrede fød-
selar har det bedre end nogensinde.

Op igennem 80-erne og 90-erne lukkede det ene 
store danske skibsværft efter det andet. Helsin-
gør, B&W, Nakskov og mange af de andre store 
skibsmastodonter måtte gå på bedding uden no-
gensinde at komme i vandet igen.
Sådan gik det ikke i Skagen. Snarere tværti-
mod. 1997 blev året, hvor Danmarks nordligste 
skibsværft satte en ny kurs og en ny standard i 
en tid, hvor meget produktion og fysisk arbejde 
blev eksporteret til billigere lønnings-lande i 
Østeuropa:
– I 1997 lavede vi det første nybyggede skib i 10 
år her i Skagen. Det hed Western Viking, og var 
en stålfiskekutter. Indtil da havde vi i mange år 
kun lavet reparationer, men Western Viking blev 

Western Viking i 1997 blev starten på en ny epoke i Skagen, 
hvor værftet startede med at bygge stålskibe igen Siden har 

Karstensens bygget fire nye skibe til den samme redder.



w
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starten på en helt ny tidsregning, husker Kent 
Damgaard, der er en del af direktionen og har 
været med på Karstensens Skibsværft i 22 år ud 
af de 100. 
Han fortsætter:
– Det er ikke for at forklejne historien, men især i 

de seneste 10 år har 
vi ekspanderet og 
positioneret os på 
markedet. Vi tog 
et stort skridt, da vi 
byggede vores tørdok i 2006 og endnu større var 
det, da vi overtog Danish Yacht for to år siden. 
Det gav os en mulighed for at få mere plads. 
Modsat mange andre værfter er det kun gået 
frem for os. Vi har aldrig været større, end vi er 
i dag. Hverken kvadratmeter- eller mandskabs-
mæssigt.

Fleksibel til det sidste
Fællestillidsrepræsentant Kim Rasmussen har 
været halv så lang tid på Karstensens som Kent. 
I de 11 år han har arbejdet på værftet, kan han 
kun skrive under på, at det er gået stærkt:
– Jeg kom samtidig med tørdokken – og derfra 
er det kun gået en vej. Noget af det, der har ken-
detegnet Karstensens i al den tid er, at der ikke 
er langt fra kontorerne til værkstederne. Det sker 
ofte, at direktionen kommer i produktionshal-
lerne. Det giver respekt hos medarbejderne, siger 
Kim, mens Kent supplerer:
– Jeg tror, at vi opfører os som om, vi er et lille 
værft. Der er kort afstand mellem chef og den 
ansatte, og tonen er ligefrem. På samme måde er 
vi i øjenhøjde med vores kunder. Vi er i fleksible 
lige indtil den sidste bolt er skruet på. Den ser-
vice oplever man ikke ret mange andre steder i 
verden, siger Kent.
Karstensens største konkurrenter er værfter i 
Norge, men her er der sjældent samme fleksibili-
tet som i Skagen:
– På værfterne i Norge bygges der ofte præcist 
efter den først tegning. Vil man have noget æn-
dret, kan det først ske til sidst – og med en ekstra 
omkostning. Hos os kan vores tegnestue være 
med til at ændre efter kundens ønske helt til det 
sidste. Og det giver en stor tilfredshed. Både hos 

 Et familieværft,  
der kom på flere hænder

Knud Degn Karstensen, der i dag er admini-
strerende direktør på Karstensens er »født« 
ind på værftet.
Hans bedstefar startede værftet sammen med 
sin fætter i 1917, og Knuds far overtog det i 
1959.
I dag ejer og leder han Karstensens sammen 
med fem ledende medarbejdere.
Værftet kan bygge op til 4 nye skibe samtidig 
og har i højsæsonen op til 20 skibe til repa-
ration.
Skibene laves i stål, skroggene bygges ofte i 
Polen – mens alt indmad og montage er lavet 
i Skagen.
Den typiske størrelse på de fiskefartøjer som 
Karstensens bygger i dag er 60-80 meter. De 
største kan laste over 3000 tons fisk.
Ud over fiskefartøjer bygger Karstensens 
også fartøjer til flåden. 

!
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kunden, men også hos os, der arbejder på ski-
bene, siger Kim Rasmussen der selv er med til at 
montere på de nybyggede skibe.

Kaj-snakken er vigtig
Hos Karstensens er der plads til at arbejde med 
fire nye skibe på et år. Et skib tager op til to 
år at færdigbygge, og ud over de nye skibe er 
der talrige reparationer. Kunderne sejler til Kar-
stensens fra det meste af Europa. Mange er fra 
Irland, Skotland, Sverige, Norge, Finland- og så 
er der også en hel del lokale. Det sidste er vigtigt 
for værftet, og udviklingen i fiskeriet i Skagen 
har givet synergieffekt både på fiskeri-kajen og 
værftskajen:
– Skagen har etableret sig som Danmarks pelagi-
ske center, ligesom landets største fiskemelsfabrik 
ligger her. Det betyder, at havnen får besøg af 
rigtig mange fiskefartøjer hvert år. En del af de 
ordre vi får, starter med en simpel kajsnak, hvor 
vi snakker med redderne og fiskerne om deres 
hverdag og deres udfordringer med arbejdet. Det 
er en kæmpe stor fordel for begge parter, siger 
Kent.

Fremtidens rugekasse
Mens det går godt med fiskeriet og med at fylde 
ordrebøgerne, så går det mindre godt med at få 
sikret arbejdskraften i fremtiden i Nordjylland. 
Det mærker man også i Skagen.
Den ældste ansatte på Karstensens er over 70 og 
fungerer i et seniorjob. Yngstemand er 16:
– De første år af min tid som tillidsrepræsentant 
brugte jeg især på lærlingene. Vi fik skabt en god 
faglig klub her på stedet, som stadig fungerer den 
dag i dag, og som er med til at styrke de unges 
sammenhold. De unge er vigtige, hvis Karsten-
sens fortsat skal overleve i fremtiden, siger Kim 
Rasmussen.
I øjeblikket er der 41 lærlinge, så Karstensens er 
godt i gang med at lave sin egen rugekasse, men 

Kent Damgaard understreger, at værftet gerne tog 
endnu flere lærlinge ind:
– Vi forsøger at gøre vores til, at Frederikshavn 
Kommune kan sende flere unge ud på en at-
traktiv erhvervsuddannelse. 80 procent af vores 
lærlinge bliver hos os, når de er færdige, men vi 
mangler stadig flere danske unge, der har lyst til 
at uddanne sig som enten maskinarbejder, skibs-
montør, elektriker, tømrer – eller måske maler. Vi 
har det hele her, og tilmed kan vi tilbyde de unge 
et job, hvor de er med til at skabe tydelige resul-
tater. Nemlig stålskibe, der kan sejle herfra, siger 
Kent Damgaard.

Karstensen og konkurrenterne
Tidligere har Karstensens haft udenlandske 
konkurrenter i Tyrkiet og Polen. Nu kommer 
konkurrencen primært fra Norge.
Lokalt har Karstensens værfterne Jobi i 
Strandby og Orskov i Frederikshavn som  
nabo-konkurrenter.

!

Organisationsprocenten er høj hos medarbej-
derne hos Karstensens, der tæller flest metalmed-
lemmer – men også en del 3F-er.
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NYE TILLIDSVALGTE

Nye tillidsrepræsentanter:

•  Egon Gaardbo Thomsen  

– Brüel Systems A/S

•  Morten Vinkler Nielsen  

– Cubic-Modulsystem A/S

•  John Grunnet Olesen  

– MAN Diesel & Turbo

Nye arbejdsmiljørepræsentanter:

•  Brian Haandbæk Henriksen  

– MAN Diesel & Turbo

•  Rene Markfoged  

– MAN Diesel & Turbo

•  Ronni Høyer Olsen  

– MAN Diesel & Turbo

Lommebogen for 2018 
kan nu hentes på 
afdelingskontorerne 
i Metal Vendsyssel

Valgt ved 
kommunalvalget 2017
Ved kommunalvalget den 21. november blev 
følgende medlemmer af Metal Vendsyssel 
valgt til kommunalbestyrelserne i Brønderslev, 
Frederikshavn og Hjørring kommuner:

I Brønderslev kommune blev Arne Jensen, S, 
genvalgt med 649 personlige stemmer. Ved 
konstitueringen er han blevet medlem af Øko-
nomiudvalget og Børne- og Ungeudvalget.

I Frederikshavn kommune er John Karlsson, S, 
genvalgt med 246 personlige stemmer. Han 
fortsætter som formand for Arbejdsmarkeds-
udvalget.
Kenneth Bergen, S, blev genvalgt med 124 
personlige stemmer. Kenneth bliver medlem af 
Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

I Hjørring kommune blev Tim Jensen, S, 
genvalgt med 239 personlige stemmer. Det 
rækker til en plads i Børne, Skole- og Uddan-
nelsesudvalget samt formand for udvalget for 
By- og Land.
Mogens Bjerre, S, blev nyvalgt med 176 per-
sonlige stemmer. Han får plads i Teknik- og 
Miljøudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.

✗
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Jubilæer i Dansk Metal Vendsyssel

60 år

Øverst fra venstre: Asger Rasmussen, Torbjørn Thomsen, Kaj Ove Andersen, Eigil Jensen, Hans Rudy 
Brødsted Jensen, Preben Nielsen, Jørgen Bjarne Larsen, Tage Oscar Nielsen, formand John Karlsson
Nederst fra venstre: Villy Gunnar Jensen, Peter Madsen (60 års jubilar), Tage M. Nielsen, Ove Pedersen, 
? (navn kommer senere), Flemming Vinther Jensen, Martin Mortensen (60 års jubilar).

50 år

Øverst fra venstre: Formand John Karlsson, Børge Peter Bertelsen, Harding Reiner Wittrup, Svend  
Hansen, Mogens Leif Christiansen.
Nederst fra venstre: Martin Mortensen, Peter Madsen, Frank Karred Larsen, Hans Erik Mikkelsen,
Christen Møller Christensen (50 års jubilar). 

✗
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 3F Frederikshavn

3F Hjemmeside: www.3f.dk/frederikshavn
Facebook: www.facebook/3ffrederikshavn

Formand: Finn Jenne
Skippergade 24, Postboks 280, 9900 Frederikshavn

Telefon, faglig afdeling og A-kasse: 70 300 846

E-mail: frederikshavn@3f.dk

Telefon- og  
åbningstider i  
3F Frederikshavn

Mandag: 09.00 – 16.00

Tirsdag: 09.00 – 16.00

Onsdag: 09.00 – 16.00

Torsdag: 09.00 – 16.30

Fredag: 09.00 – 12.00

A-kassen er lukket tirsdag

HUSK!
Læsø-kontoret er  

lukket om fredagen

Bemærk 
Ændrede åbningstider på 

vores kontor i Skagen:

Mandag: 09.00 – 16.00. 

Tirsdag: Lukket 

Onsdag: 09.00 – 12.00 

Torsdag: 09.00 – 16.30 

Fredag: 09.00 – 12.00

3F bruger Advodan 
i Aalborg til advokat-
hjælp. 
Hør nærmere 
i afdelingen.

Mette Sørensen Lars Vilsen

Når du ringer til 
3F Frederikshavn 
… er det Mette Sørensen 
eller Lars Vilsen, du kom-
mer i kontakt med.

Frederikshavn 
Fagligt Fælles Forbund
Efterløn- og pensionistklub

Torsdag den 
14. december 2017
Vi afholder vores 
traditionelle julefrokost
Sted: Skolegade 8

Formand Grethe, 
tlf. 20 31 61 83

Næstformand Kamma, 
tlf. 98 42 83 44

Kasserer Birgit, 
tlf. 30 51 43 40

Birte, tlf. 29 44 94 92
Ulla, tlf. 61 35 36 21

Vi glæder os til at se rigtig mange af 3F’s efterløns- 
og pensionistmedlemmer til de kommende aktiviteter
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Generalforsamling i 3F Frederikshavn
LØRDAG den 17. marts 2018 kl. 10.15

Restaurant Møllehuset, Skovalleen 45, 9900 Frederikshavn

 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. marts 2018.

Da vi holder vores generalforsamling en LØRDAG, starter vi kl. 9.30 med brunch. 
Du skal tilmelde dig i afdelingen senest den 12. marts 2018. 

Tilmelding skal ske til afdelingen på 70 30 08 46.

Bor du på Læsø, kan du også deltage i generalforsamlingen over video på vores afdelingskontor 
Byrum Hovedgade 37.

På bestyrelsens vegne 
 Finn Jenne, Formand 3F Frederikshavn

Kom og hør om din pension i Pension Danmark
Er du medlem af 3F Frederikshavn og omfattet af en pensionsordning i Pension Danmark, så vil 3F 
Frederikshavn sammen med Pension Danmark gerne invitere dig til et informationsmøde. 
Mødet vil foregå torsdag den 18. januar 2018 kl. 17.00 
i Dansk Metals lokaler på adressen Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn.
Vi starter aftenen med en gang biksemad kl. 17.00. Vi forventer en sluttid ca. kl. 20.00

Du kan bl.a. høre om følgende:
• Pension: Hvor sikker er jeg på at få renter af mine penge og hvor meget?
• Omregning i folkepension - er der noget om snakken? Hvordan undgår jeg det?
• Forsikring: Der er en forsikringsdel i Pension Danmark. Hvad er det?
• Sundhed: Hvad glæde kan jeg have af sundhedsdelen?

Tilmelding senest den 16. januar til afdelingen på telefon 70 30 08 46
Eller på mail til frederikshavn@3f.dk Husk navn og telefonnummer.

Dagsorden
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Lønudvalgets beretning
5. Regnskab

 6. Budget 2018
 7.  Forslag til ændringer af vedtægterne
 8. Indkomne forslag
 9. Valg 
 10. Eventuelt.

Husk dit 
medlemskort

Igen i år vil vi udtrække 
flotte gaver blandt dem, 

der tjekker ind med 
plus kortet.
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Mere end 200 vanter, huer, halstørklæder og 
sokker er det blevet til, siden Bente Jessen for 
to år siden meldte sig ind i »De urokkelige strik-
kere«. Hun så gruppen ved en tilfældighed på 
Facebook og tænkte, at det ville være rart at gøre 
noget godt for andre:
– På det tidspunkt var jeg selv lige begyndt at 
strikke igen efter en lang sygemelding med 
stress. Strikning var noget af det eneste, jeg 
kunne, og det føltes godt, at det både kunne 
gavne andre og samtidig få mig selv igang, siger 
Bente Jessen.
Hun kontaktede derfor gruppen, og blev hurtigt 
optaget som det første medlem i Frederikshavn:

Jeg strikkede 
mig ud 
af stress
Bente Jessen strikker tøj til socialt  
udsatte og for at styrke sig selv. Hun  
er vendt tilbage til arbejdslivet efter  
en lang sygemelding med hjælp fra 3F.

Det at strikke er en 
slags terapi for mig. 
Det får tankerne i  
ro og mig til at  
slappe af.
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– Der er ofte mere fokus på de socialt udsatte i de 
store byer som København, Aarhus, Aalborg og 
Odense, men alt det jeg strikker heroppe bliver 
taget i brug med det samme, siger Bente, der i 
vinterperioden afleverer »varme ting« på mis-
brugscentret og på kvindekrisecentret:
– Borgerne fra misbrugscentret får typisk huer, 
vanter og sokker, mens jeg også strikker sjal og 
andre ting til kvinderne og deres børn. De bliver 
allesammen glade for det, og det føles godt, at 
mit strik bliver brugt, siger Bente.

Væk fra weekendarbejde
Alt garn til de huer, vanter og sokker, som Bente 
strikker, er blevet doneret. 3F Frederikshavn har 
hjulpet med at samle garn ind i afdelingen, og 
har også hjulpet Bente selv med at komme på ret 
køl igen efter en lang sygemelding:
– Jeg gik ned med stres efter en krævende tid på 

ammunitionsfabrikken Denex i Elling. Her var jeg 
tillidsrepræsentant. Det var hårdt for alle, da fa-
brikken blev ramt af nedskæringer, og jeg havde 
som tillidsrepræsentant ekstra meget på mine 
skuldre under fyringsrunderne. Oveni det blev jeg 
udsat for mobning. Heldigvis havde jeg 3F, som 
hjalp mig igennem det. I forvejen var jeg i kraft af 
mit tillidshverv tæt knyttet til afdelingen, så hjæl-
pen var ikke langt væk. Jeg skulle bare lige op-
dage, at jeg havde brug for den, fortæller Bente.
Hun er oprindeligt uddannet tjener i 1995. Hun 
blev udlært på det, der dengang hed Stena Hotel, 
men skiftede i 2005 tjenerjobbet ud med at være 
ufaglært:
– Det handlede om flere ting. Men mest om, 
at jeg gerne ville slippe for at arbejde i week-
enderne. Bemandingen på mange af de steder, 
jeg har været som tjener, har samtidig været for 
dårlig. Så jeg savnede en mere organiseret ar-
bejdsplads, siger Bente, der også har arbejdet i 

Fakta om Bente
Bente Jessen er oprindelig fra Holme Ol-
strup. Hun flyttede i 1992 til Frederikshavn 
i jagten på en lærerplads som tjener, og her 
mødte hun sin mand.
Hun er udlært fra Stena Hotel og fortsatte på 
Scandic. Hun har haft flere tjenerjobs.
Bente skiftede til at være ufaglært pga ar-
bejdstider, der ofte lå i weekender.
Hun har arbejdet på blandt andet Martin 
Lys, før hun kom på ammunitionsfabrikken 
Denex. Her gik hun ned med stress og var 
sygemeldt i næsten tre år.
Bente er nu ansat hos Ardagh i Hjørring.

!

Jeg er vokset op på landet, og får meget 
fred ved at være ude i naturen sammen 

med min mand og mine hunde.
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De urokkelige strikkere
De urokkelige strikkere er en gruppe, der 
er opstået på Facebook. Gruppens mere end 
300 medlemmer strikker til mennesker, der 
er hjemløse, der bor på krisecenter eller på 
andre måder lever et udsat liv.
Bente Jessen har været med i strikkegrup-
pen siden 2015. De urokkelige strikkere er 
åben for alle, der vil være med til at gøre en 
forskel for andre.
Du kan også hjælpe Bente og 3F lokalt. Du 
kan donere garn hos 3Fs afdeling i Frede-
rikshavn, og du er meget velkommen til 
at hjælpe med at strikke. Du kan komme i 
kontakt med Bente gennem 3F.

!

flere perioder hos Martin Lys, før hun kom ud på 
»Krutten« i Elling.

En brandforsikring jeg fik brug for
Bente har i alle årene og igennem alle jobs været 
medlem af en fagforening. Siden 2005 har fagfor-
eningen heddet 3F:
– Jeg er medlem, fordi det simpelthen er for dumt 
andet. Det er lidt lige som at have en brandfor-
sikring på dit hus. Du håber, at du aldrig får brug 
for den, men hvis dit hus en dag brænder, vil du 
hade dig selv for ikke at have tegnet forsikringen.
Da Bentes »arbejdsliv« brændte sammen var 3F 
der for hende. Hun var sygemeldt og væk fra  
arbejdsmarkedet i tre år, men er blandt andet  
takket været sin fagforening i job igen:
– Jeg arbejder nu på Ardagh i Hjørring i den 
gamle Nestle fabrik. Fabrikken laver emballage, 
og jeg i fast aftenvagt. Det fungerer rigtig godt for 
mig. Jeg møder klokken 13:30 og har fri 20:30. 
Jeg og min mand har ingen børn, så det er fint 
med lidt skæve arbejdstider – og det virker skån-
somt på mig, siger Bente.

En halvmaraton forude
I kraft af sin anderledes arbejdstider får Bente 
tid til at dyrke nogle af de ting, der holder hende 
stress-fri i hverdagen. Det er ud over stikketøjet 
blandt andet at være ude med sine to hunde, at 
sejle i havkajak sammen med sin mand og at gå 
og løbe lange ture:
– Før jeg blev sygemeldt var jeg en ivrig løber, 
men i lang tid kunne jeg slet ikke komme ud. Nu 
er jeg gået i gang igen, og har faktisk tilmeldt mig 
halvmaraton i Göteborg næste år i maj. Normalt 
er sådan noget slet ikke mig, men efter min syg-
dom tænker jeg anderledes om mange ting, siger 
Bente, og vender tilbage til strikketøjet:
– Jeg har til gengæld altid været glad for at 
strikke. Efter min sygdom, er det blevet en slags 
terapi for mig. Det får mine tanker i ro, og får mig 

til at slappe af. Siden jeg kom ind i de »urokkelige 
strikkere« giver det endnu mere mening end før, 
fordi jeg også hjælper andre, siger Bente. Hun 
kommer derfor med denne opfordring:
– Jeg får allerede strik fra 10 andre, men vi kunne 
godt bruge endnu flere strikkere, eller folk, der 
har garn liggende i gemmerne, som de ikke bru-
ger. Henvend jer i 3F i Frederikshavn, hvis i har, 
siger Bente, der håber på engang at oprette en 
lokal strikkegruppe i Frederikshavn, der hjælper 
udsatte borgere.
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Anne Mona Laustsen fra Frederikshavn 
mister 5.189 kroner hver måned i dag-
penge, fordi hun tog vikarjob. 
Nu raser både hun og fagforeningen 
mod nye dagpengeregler. 

Den senere tid 
har Anne Mona 
Laustsen, 56 år, 
i Frederikshavn 
haft svært ved 
at sove på grund 
af bekymringer 
over familiens 
økonomi. For da 
hun blev ledig 
20. oktober og 
skulle have dag-
penge, var beske-
den fra a-kassen 

nedslående: I stedet for den normale, højeste 
sats på 18.403 kroner om måneden før skat, som 
hun har fået før, blev Anne Mona Laustsens sats 
på 13.214 kroner før skat. Et tab på over 5.000 
kroner.
– Shit! tænkte jeg. Jeg var virkelig rystet. Og så 
blev jeg gal. Jeg har gjort det, man skal og haft 
vikararbejde. Men hvis jeg intet arbejde havde 
haft, så havde jeg fået den højeste dagpengesats i 
dag, siger Anne Mona Laustsen.
Nu er hun og hendes mand, som er sygemeldt, i 
gang med at regne på konsekvenserne.
– Foreløbig regner jeg med, at vi må spare som-
merferien væk, og jeg må stoppe med at indbe-

Nye dagpengeregler koster Anne 
tusindvis af kroner hver måned

tale til en privat pension. Men vi må også se på 
de daglige, løbende udgifter. Jeg ved ikke, hvad 
det ender med, siger hun.

Straffes økonomisk
Anne Mona Laustsen har tidligere arbejdet i 
fiskeindustrien, som dagplejemor og på lysfa-
brikken Martin Lys, men blev fyret i 2013. Anne 
Mona Laustsen meldte sig derefter ind i et vikar-
bureau og var løs vikar på Martin Lys fra marts til 
december 2015.
I 2016 og 2017 havde hun vikararbejde andre 
steder på mindre end fuld tid i løbet af seks må-
neder. I en enkelt af månederne havde hun kun 
to dages arbejde.
20. oktober blev Anne Mona Laustsen ledig igen. 
Nu havde hun optjent over 1.924 timer og skulle 
derfor indplaceres i dagpengesystemet igen. 
Samtidig skulle hun ifølge de nye dagpengeregler 
fra juli 2017 have beregnet en ny dagpengesats. 
En ny sats beregnes på baggrund af de »bedste« 
12 måneders løn inden for de sidste 24 måneder. 
Anne Monas »dårlige« måneder med lille indtægt 
tæller også med. Derfor bliver hendes nye sats så 
lav.
– Jeg har gjort det, jeg skulle. Og nu bliver jeg så 
straffet for det økonomisk. Det gør mig gal. Nu 
står jeg frem, for der må også være andre, der er 
ramt, siger hun.
Efter de nye regler kan Anne Mona Laustsen først 
få beregnet en ny dagpengesats, når hun igen har 
haft 1.924 timers arbejde. Sker det ikke, så vil 
den lave sats forfølge hende yderligere: De 13.214 
kroner vil også blive hendes efterlønssats.
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3F: Folk bliver straffet for at arbejde
A-kasseleder i 3F Frederikshavn, Jørgen Helledie, 
er skuffet.
– Hensigten med det nye dagpengesystem var, at 
det bedre skulle kunne betale sig at tage arbejde 
– også småjob og vikariater. Derfor er det helt 
urimeligt og uforståeligt, at man straffer folk for 
netop at tage arbejde. Det har ikke været menin-
gen med lovgivningen, men det er konsekvensen, 
siger Jørgen Helledie.
Han peger på, at i teorien kan man komme til at 
se dagpengesatser på helt ned til få tusinde kro-
ner om måneden.
Allerede nu har a-kassen i Frederikshavn flere 
medlemmer, som har fået beregnet en betydelig 
lavere sats end efter de gamle regler.
– Vi har tænkt os at forfølge det her, for at få reg-
lerne for beregning af sats lavet om, siger han.

Kilde: Fagbladet.dk

Reglerne før og efter 1. juli 2017

Før 1. juli 2017
Efter de gamle regler før 1.7. skulle Anne 
Mona ikke have beregnet en ny dagpenge-
sats nu. 
Der var flere regler, som beskyttede folk 
mod en lav sats, selv om de havde haft en 
lav indtægt i beregningsperioden.

Efter 1. juli 2017
Anne Mona har fået beregnet en ny sats, 
fordi hun har haft mere end 1.924 timers 
arbejde indenfor de sidste tre år, da hun blev 
ledig 20. oktober. 
Havde hun ikke haft vikartimer, skulle hun 
ikke have haft en ny dagpengesats nu, men 
havde beholdt sin gamle sats.

!

Nyt tiltag i byggebranchen i Nordjylland
Arbejdsmiljøet halter desværre alt for mange steder, men i 
3F lægger vi kræfter i at forbedre det. Derfor har Byggegrup-
pen også fået et nyt ansigt i denne måned.
35-årige Michael Adamsen er nemlig blevet ansat som ar-
bejdsmiljøkonsulent.
Hans opgave bliver at opsøge de lokale arbejdspladser i 
byggebranchen og sætte fokus på arbejdsmiljøet, så det kan 
blive mere sikkert at gå på arbejde.
Michael vil selvfølgelig selv være udfarende, men han hører 
også meget gerne fra medlemmerne, hvis i kender til bygge-
pladser, hvor der er problemer.
Michael kan kontaktes på michael.adamsen@3f.dk – eller du 
kan ringe til ham via vores hovednummer, 70 300 858
Michael kører i 3F Frederikshavn område i uge 51 og uge 11.

Læs opfølgning i næste nummer af FAGET



Gratis advokat- 
ordning i FOA 
Frederikshavn

Advokat Ole Kildeby har træffetid i 
FOA Frederikshavn, Constantiavej 35,  
9900 Frederikshavn.
I samme tidsrum kan advokaten træf-
fes på afdelingens tlf. 46 97 11 70.

2018:

• Torsdag den 11. januar
• Torsdag den 8. februar
• Torsdag den 8. marts
• Torsdag den12. april
• Torsdag den 3. maj
• Torsdag den 14. juni
F E R I E
• Torsdag den 9. august
• Torsdag den 13. september
• Torsdag den 11. oktober
• Torsdag den 8. november 
• Torsdag den 13. december

Det gratis tilbud omfatter rådgivning 
på afdelingens kontor. Hvis der rejses 
en sag, eller det aftales at advokaten 
skal udføre en opgave for et medlem, 
betales dette efter aftale med advo-
katen.
Rådgivningen kan være forhold om 
ejendomshandel, lejebolig, arv, skils-
misse, dødsfald i nær familie, erstat-
ningssager og andre juridiske forhold.

  Frederikshavn

FOA Frederikshavn 
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn
Tlf. 46 97 11 70
E-mail, faglig afdeling: frederikshavn@foa.dk
Hjemmeside: www.foa.dk/frederikshavn

Åbnings- og telefontider
Mandag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.00 – 15.30
Tirsdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.00 – 15.30
Onsdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.00 – 15.30
Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.00 – 17.00
Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lukket

A-kassens Callcenter
Har du brug for at kontakte A-kassen 
uden for normal åbningstid, kan du kontakte 
A-kassens callcenter mellem 16 og 20.
A-kassens callcenter-nummer er:

46 97 10 10

Faglig afdelings Hotline 
Fredag er afdelingen lukket, men har du akut brug for hjælp 
fra Faglig afdeling, kan du kontakte Faglig Hotline mellem 
10 og 14. Faglig afdelings hotline-nummer er:

46 97 11 90
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Du er som medlem altid velkommen til at aftale tid  
til et møde – også uden for normal åbningstid.

Afdelingen holder åben mellem jul og nytår
Onsdag den 27. december . . . . . . . . 10.00 – 14.00
Torsdag den 28. december . . . . . . . . 10.00 – 14.00
Fredag den 29. december . . . . . . . . . 10.00 – 14.00

Medlemskalenderen 2018 
Du kan nu hente din kalender i FOA Frederikshavn. 
Er der en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, kan den afhentes der.
Du kan vælge mellem en uge- eller månedskalender. 
Ugekalenderen har spiralryg.
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2018 Afdelingens generalforsamling
FOA Frederikshavn afholder afdelings-generalforsamling 
torsdag den 15. marts 2018, på Scandic The Reef, Frederikshavn

Indskrivning fra kl. 17.30. Spisning ml. 18.00-19.00. Af hensyn til bestilling af mad,  
skal du tilmelde dig senest den 8. marts kl. 17.00 til www.tilmeldmig.dk/?9700181400  
eller pr. telefon 46 97 11 70.

Transport
Har du brug for fælles transport fra Skagen eller Sæby, er det vigtigt, at du oplyser det, når du  
tilmelder dig til generalforsamlingen. Vi informerer dig efterfølgende om opsamlingssted og tid. 
 
Dagsorden  
Den foreløbige dagsorden ifølge lovenes § 5 stk. 3 er optrykt her. 
Den endelige dagsorden samt regnskabet kan rekvireres i afdelingen samt læses på den lokale 
hjemmeside www.foa.dk/frederikshavn tidligst 6 dage før generalforsamlingen.

 

Har du forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, herunder også kandidatforslag, 
skal du være opmærksom på, at de jf. afdelingslovenes § 5 stk. 2 skal være afdelingen i hænde  
senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Venlig hilsen afdelingsbestyrelsen

D
A

G
S

O
R

D
E

N   1. Godkendelse af forretningsorden

  2. Valg af dirigent

  3. Godkendelse af dagsorden

  4. Valg af stemmetællere

  5. Valg af referenter

  6. Bestyrelsens beretning

  7. Regnskab

  8. Fremlæggelse af budget

  9. Indkomne forslag

10. Valg

   A.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem (1 år) 
vakant

 B.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) 
Susan Myrdal – modtager genvalg

 C.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år)  
Per K. Nielsen – modtager genvalg

 D.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) 
Hanne Fristrup – modtager genvalg

 E.  Valg af 1 bestyrelsessuppleanter (1 år) 
Maibritt Corfixen – modtager genvalg

 F.  Valg af 1 bestyrelsessuppleanter (1 år) 
Birgitte Martensen – modtager genvalg

 G.  Valg af 1 bilagskontrollant (2 år) Anita 
Sørensen – modtager ikke genvalg

 H.  Valg af bilagskontrollantssuppleant (1 år) 
vakant

 I.  Valg af fanebærer (1 år)  
Helle Bagh Jensen – modtager genvalg

 J.  Valg af fanebærersuppleant (1 år)  
Poul Erik Bregnhøj – modtager genvalg

 K.  Valg af 1 medlem til lønudvalget (1 år) 
Olaf Sletten Jørgensen – modtager genvalg

 L.  Valg af 1 medlem til lønudvalget (1 år) 
Karin B. Henriksen – modtager genvalg

 M.  Valg af 1 medlem til lønudvalget (1 år) 
Kathrine Henriksen –  modtager genvalg
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Marianne blev ramt 
af det store bump på livets vej
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Marianne blev ramt 
af det store bump på livets vej

En lang sej kamp efter et trafikuheld er 
ved at være ovre for 37-årige Marianne 
Thomsen. Social- og sundhedsassisten-
ten er i øjeblikket i praktik hos FOA 
Frederikshavn, og begynder at kunne 
se sig selv tilbage på arbejdsmarkedet 
efter mange år med piskesmæld.

To dage før juleaften i 2013 skete der noget fatalt 
for Marianne Thomsen. Hun var på vej hjem i 
bilen til sit og manden Mikaels hus i Strandby, 
hvor de for første gang nogensinde skulle fejre jul 
sammen med deres lille sønner Lucas på 4 år og 
Noah, der dengang kun var 10 måneder gammel.
Men juleindkøbene og Marianne kom ikke hjem 
som planlagt. I krydset ved Strandbyvej blev hun 
påkørt bagfra af en bilist, der havde overset Ma-
rianne.
– Jeg husker ikke særlig meget af situationen. 
Jeg kan stadig se, hvordan airbaggene kom ud i 
kabinen, men ved ikke helt, hvordan jeg selv kom 
ud. Jeg kan huske, at min ryg brændte på en helt 
underlig måde, og at nogen fik ringet efter min 
mand og en ambulance. Intet blev det samme 
derefter, siger Marianne.

Spændende job
I årene inden ulykken havde Marianne levet et 
meget aktivt liv og var ikke bange for at træffe 
valg, når det gjaldt. Først tog hun en uddannelse 
som markedsøkonom, siden gik hun pga arbejds-
løshed i faget igang med sygeplejerskeuddannel-
sen og var blandt andet i fem måneders praktik i 
Thailand, før hun endelig skiftede til uddannelsen 
som social- og sundhedsassistent:
– Jeg havde faktisk kun et år tilbage af min sy-
geplejeuddannelse, da jeg og 12 andre fra min 
årgang besluttede os for at stoppe. Der var alt for 
stor forskel på teorien fra sygeplejeskolen, og den 
praksis vi oplevede. Sygeplejerskerne havde travlt 
med kontor- og dokumentationsopgaver, og meget 

lidt tid med borgerne. Den tid havde social- og 
sundhedsassistenterne, og derfor skiftede jeg, for-
tæller Marianne.
På grund af merit var hun færdig som assistent på 
bare 8 måneder, og i november 2007 fik hun sit 
første barselsvikariat på Rosengården i Sæby.
– Det var et dement-afsnit, og jeg faldt godt til. 
Det var et enormt spændende arbejde. Jeg var 
blandt andet med til at udvikle et særligt projekt, 
hvor vi via Trygfonden oprettede en demensgade, 
der skulle holde beboerne på plejehjemmet.

Min mand hjalp mig igennem
Tilbage på en helt anden gade – nemlig Strand-
byvej – blev Marianne kort efter ulykken kørt til 
skadestuen. Her kom lægerne frem til, at hun ud 
over et piskesmæld også fejlede noget andet. Hun 
var nemlig gravid med sit tredie barn:
– Det slog mig helt ud. På det tidspunkt, gik jeg 
stadig hjemme på barsel med Noah, og glædede 

Det er et lykketræf, at jeg nåede at få  
og blive gravid med alle tre drenge  

inden ulykken, siger Marianne
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mig så meget til at skulle på arbejde igen. Så jeg 
ringede grædende til min leder, husker Marianne.
Hendes chef trøstede hende med, at et barn skulle 
man ikke græde over, det var straks værre med 
nakken, og det fik han ret i. På grund af Marian- nes graviditet var det nemlig svært at behandle 

piskesmældet: Marianne måtte ikke scannes, og 
det var begrænset, hvad lægerne kunne gøre me-
dicinsk:
– Jeg fik smertelindring via fysioterapi, og det 
gjorde livet tåleligt, men det var svært at overskue 
arbejdet med to små børn. Jeg var meget træt, og 
havde ondt det meste af tiden. Heldigvis havde 
min mand og jeg et godt og tæt familienetværk.

Kastet rundt i systemet
Der er et ordsprog, der siger, at en ulykke sjældent 
kommer alene. Sandheden bag ordsproget kender 
Marianne. Da hendes og Mikaels tredie søn kom 
til verden i juli 2014, viste det sig, at der var noget 
galt. Den lille Magnus skreg konstant, og efter to 
måneder blev det konstateret, at han havde brud 
på højre ben. Smerterne gjorde, at Magnus ikke 
ville spise, og blev derfor sondemadet:
– Jeg kan huske, hvordan vi jublede, når han 
havde taget 50 ml i sonden. Det var så hårdt, og 
Michael tog sidst på året pasningsorlov, så jeg 
kunne komme videre med min situation, som 
indtil da havde stået helt stille, husker Marianne.
På det tidspunkt var hendes fremtid uvis – og 
især økonomien var presset for familien. Hendes 
sag hang et sted mellem kommunen og det forsik-
ringsselskab, som billisten, der påkørte Marianne, 
var i. Det var nemlig det selskab, der skulle betale 
for tabt arbejdsfortjeneste.

Mariannes forløb

2003:  Uddannet som markedsførings-
økonom 

2003:  Går på grund af arbejdsløshed i 
gang med sygeplejeuddannelsen

2006:  Skifter fra sygepleje til  
social- og sundhedsassistent

2007:  Færdiguddannet som  
social- og sundhedsassistent 
Ansat på Rosengården

2008:  Mor til Lukas i november
2009:  Efter barsel igen ansat på  

Rosengården
2013: Blev i februar mor til Noah
2013:  22 december: Påkørt i trafikuheld, 

stadig under barsel
2014:  Blev i juli mor til Magnus, stadig 

sygemeldt efter trafikuheld
2015:  Forsøger sig fra september –  

november at komme tilbage på  
Rosengården. Må opgive

2016:  Fyret, løn indtil 31/10 – 2016
2016:  Ressource-forløb og udredning på 

smerteklinik
2017:  Ressourceforløb i foreløbig to år.  

Nu i praktik hos FOA, på nedsat tid

!

Jeg ku’ godt drømme mig tilbage til den utrolig 
spændende tid i Thailand og de mange oplev-
elser. I dag nøjes jeg med minicampingferier i 
nærområdet med min familie. Det er det, jeg 

bedst overkommer, siger Marianne (t.h.)



FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

FOA’s aktivitetskalender 2018
Dato Aktivitet Sted

15. marts 2018 Generalforsamling Scandic The Reef, 9900 Frederikshavn

17. maj 2018 Cirkus Arena Knivholt, Hjørringvej, 9900 Frederikshavn

9. juni Rock i Frederikshavn Knivholt, Hjørringvej, 9900 Frederikshavn

10. juni kl. 14.00 Familiekoncert 
med Rasmus Seebach

Knivholt, Hjørringvej, 9900 Frederikshavn

Hold øje med aktivitetskalenderen på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn

Der gik måneder, hvor Marianne blev kastet frem 
og tilbage i systemet:
– Det endte med, at vi hyrede en advokat, og jeg 
gjorde også stor brug af LO’s socialrådgiver og 
FOA’s rådgiver. De kæmpede alle for min sag.

Tog sagen i egen hånd
Det blev også Mariannes fagforening FOA, der 
endte som hendes arbejdsgiver. Efter et mislykket 
forsøg på at vende tilbage på sin gamle arbejds-
plads, Rosengården, i efteråret 2015, måtte Mari-
anne tænke helt ud af boksen:
– Det var hårdt at erkende, at jeg ikke kunne 
holde til mit arbejde som social- og sundhedsassi-
stent. Smerterne tog til for hver dag, og jeg måtte 
sygemeldes. Til sidst blev jeg fyret, siger Mari-
anne, der efter fyringen havde løn frem til oktober 
2016. I november gik det forløb igang, som skulle 
afklare Mariannes job-fremtid:
– Jeg forstår godt de mennesker, der siger, at ar-
bejdsprøvninger og udredninger kun er for raske 
mennesker. Det kræver nemlig et enormt overblik 
at stå igennem det. Jeg klarede det kun på grund 
af min fars og FOAs hjælp, siger Marianne, der 
trods de mange smerter tog sagen i egen hånd. 
Hun skrev 30 ansøgninger til forskellige arbejds-
pladser og kørte rundt med dem personligt. En af 

dem blev afleveret hos FOA. Det gav pote. Siden 
august har hun arbejdet 2,5 time om dagen i 2-3 
dage om ugen i afdelingen i Frederikshavn, hvor 
hun tager telefonen og andre ad hoc opgaver. Hun 
døjer stadig med smerter og må sove, når hun 
kommer hjem fra job, for at være frisk til at hente 
de tre drenge:
– Jeg har lært at leve med min krops begrænsnin-
ger, men jeg tror, at jeg er igang med at finde et 
job, hvor jeg kan bruge min faglighed igen.

Jeg er så glad for, at jeg har haft min familie og 
min fagforening til at støtte mig i det her forløb. 
Det kræver et enormt stort netværk.
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FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Seniorernes aktivitetsoversigt 1. halvår 2018
Tirsdag d. 16. januar kl. 14.00
Banko
Bankospil med fine gevinster og 
sidemandsgevinster. 
Tilmelding senest 9. januar.
Pris: kr. 50,- ikke medlemmer 
kr. 60,- for 3 plader, samt kaffe-
bord med blødt brød.

Tirsdag d. 6. februar kl. 14.00
Foredrag
Aksel Fiedler kommer og fortæller 
samt viser billeder fra Grønland.
Der serveres kaffe og brød.
Tilmelding senest den 30. januar
Pris: kr. 50,- ikke medlemmer 
kr. 75,-

Tirsdag d. 13. marts kl. 13.00
Generalforsamling
– Se omtale herunder

Tirsdag d. 17. april kl. 14.00
Underholdning
Musik og underholdning med De 
småborgerlige gårdsangere, fra 
Dronninglund. Der vil være ame-
rikansk lotteri.
Tilmelding senest 10. april
Pris: kr. 50,- ikke medlemmer 
kr. 75,- for kaffe og brød.

Tilmeldinger til
Ingrid Hansen 24 66 66 71
Jytte jensen 22 86 31 61

Tilmelding til
Ingrid Hansen 24 66 66 71  •  Jytte jensen 22 86 31 61

Seniorerne – Generalforsamling
Tirsdag den 13. marts kl. 13.00 

Der serveres en varm ret samt en øl/vand/vin. Tilmelding senest den 6. marts.

D A G S O R D E N :

 1. Valg af dirigent

 2. Godkendelse af dagsorden

 3. Valg af referent

 4. Valg af stemmetæller

 5. Godkendelse af forretningsorden

 6. Formandens beretning

 7.  Indkomne forslag (sendes til bestyrelsen 
senest 14 dage før generalforsamlingen)

 8.  Valg af formand: 
  – Ingrid Hansen modtager genvalg

 9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  – Alis Larsen modtager genvalg
  – Bodil Quick, modtager genvalg  

10. Valg af bestyrelsessuppleanter
  –  Anne Lise Filtenborg modtager  

ikke genvalg
  – Norma Christensen modtager genvalg

 11. Eventuelt
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2 svingende medlemstilbud

Rock i Frederikshavn VOKSENBILLET inkl. gebyr (værdi 469,-)

DIADORA Gavebevis (værdi 400,-)

Samlet værdi: 869,-

DIN FOA-RabatPRIS 425
Priserne gælder fra 1. januar 2018.

MEDLEMSTILBUD VIP-BILLET ..... 1050
(Koncertbillet, VIP-buffet, VIP-tribune inkl. fri bar: øl/vin/

vand/chips og adgang til VIP-toiletter. Normalpris: 1195,-)

BORNEBILLET . . .   125
(Normalpris: 195,-)

VIP-BUFFET . . . . .   150
(Normalpris: 175,-)

OL-BILLETTER . . . .   30
(Normalpris: 40,-)

kniv
holt
9900
FREDERIKSHAVN

kniv
holt
9900
FREDERIKSHAVN

sondag

10/6
2018
kl.14

/

ENESTEFAMILIEKONCERT
I VENDSYSSEL

Rasmus Seebach Familiekoncert VOKSENBILLET inkl. gebyr (værdi 350,-)

DIADORA Gavebevis (værdi 400,-)

Samlet værdi: 750,-

DIN FOA-RabatPRIS. . .300
Rasmus Seebach Familiekoncert BØRNEBILLET inkl. gebyr (værdi 175,-)

DIADORA Gavebevis (værdi 400,-)

Samlet værdi: 575,-

DIN FOA-RabatPRIS. . .150

MEDLEMSTILBUD
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Vores mand i Folketinget

BJARNE LAUSTSEN  
MF (S) · Frederikshavnkredsen

Når disse linjer læses, er både kommunal- og re-
gionsrådsvalget afgjort, men vi har også med stor 
sandsynlighed fået et nyt forsvarsforlig.
Vi kommer til at bruge flere penge på forsvaret, 
men først skal vi spare en milliard på grund af 
købet af de nye kampfly.
I Nordjylland har vi 4260 ansatte i forsvaret. Det 
svarer til 7 pr. 1000 indbyggere! Det er mere end 
dobbelt så mange som i København, så jeg kæm-
per for, at vi har mindst lige så mange, når vi er 
færdige.
Det har været meget underligt, at der ikke har 
været en eneste borgerlig politiker på Flådesta-
tion Frederikshavn i valgkampen for at fortælle 
om alle de ny arbejdspladser, de vil skabe på flå-
destationen i et kommende forsvarsforlig.
Men til gengæld har de været meget, meget ak-
tive ved skrivebordene og spillet ud med det ene 
forslag efter det andet om, hvordan de kunne 
flytte flest mulige arbejdspladser væk fra Frede-
rikshavn og til Korsør.
For sagen er den, at hvis man lukker resten af 
Holmen, hvor hele flåden engang var samlet, 
så kan Frederikshavn faktisk godt få flere ny 

arbejdspladser. Hvis man ud over Søopmålin-
gen (10 mand) også flytter Center for Sømilitær 
Teknologi (30 mand) op til Frederikshavn, vil 
flådestationen samlet set få flere ansatte, end den 
har i dag.
Endnu værre er det, at jobs, der blev flyttet til 
Frederikshavn i sidste forligsperiode, nu foreslås 
ført tilbage til Korsør, hvor man vil oprette en 3. 
eskadre. I Socialdemokratiet har vi altid gået efter 
en balance mellem vore to flådestationer. Det vil 
regeringen åbenbart nu ændre på ved at investere 
et sted mellem 400-500 mio. kr. i at udbygge og 
renovere Flådestation Korsør og flytte enheder, 
som sagtens kan indplaceres i den eksisterende 
bygningsmasse i Flådestation Frederikshavn med 
betydeligt færre omkostningskroner end ved at 
placere dem i Korsør.
Derfor er det uforståeligt, at regeringen siger, at 
der skal være faglighed i at lægge ting sammen 
og de samtidig siger, at de vil flytte arbejdsplad-
ser ud, at de vælger i deres udspil kun at tilgo-
dese Korsør, som ikke giver flere arbejdspladser i 
provinsen, men kun går ud på, at folk fortsat kan 
bo i København og pendle til Korsør.
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Kampen om flåden
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 Det handler om, at flådestationen er en afgørende 
statslig institution i Frederikshavn, og det har den 
været i mange år. Og det handler om arbejdsplad-
ser og bosætning.
Vi fornemmer, at der er kræfter, der ønsker at 
rykke afgørende på de balancer, der er mellem de 
to flådestationer i Danmark.
Derfor er vi rykket sammen i bussen – på tværs af 
partier i byrådet – for at kæmpe for »vores« flåde-
station.
Repræsentanter for et samlet byråd havde for nylig 
foretræde for forsvarsudvalget med henblik på at 
dele vores bekymring. Der er som bekendt et for-
svarsforlig på vej. Vi fremførte følgende:
Det, der er vigtigt nu og i fremtiden, er, at der 
opretholdes en ledelsesmæssig balance på og 
imellem de to flådestationer. Vi advarede mod, at 
man så at sige skiller hovedet fra kroppen ved at 
trække eskadre – ledelse mod øst. Der skal fortsat 
være tilstrækkelig ledelsesmæssig vægt på vores 
flådestation – for der hvor ledelsen er, der trækkes 
opgaverne hen.
Vi blander os ikke i, hvor mange flådestationer, 
der skal være i Danmark, men vi vil understrege, 
at det er vigtigt, at politikerne træffer beslutninger 
ud fra fornuft og økonomi og ud fra respekt for 
skatteborgernes penge. Vi beder simpelthen om, at 

man ikke bruger penge på at bygge faciliteter, der 
allerede findes i Frederikshavn.  
Vi er stærkt optaget af flådestationens videre frem-
tid og ikke mindst søværnets lokale rolle i det ma-
ritime centrum, som Nordjylland i almindelighed 
og Frederikshavn i særdeleshed udgør i Danmark. 
Vi ser erhvervsmæssige muligheder til gavn for lo-
kalområdet, men i særlig grad for hele Danmark.
Derfor blander vi os, derfor kæmper og argumen-
terer vi for en stærk flådestation i Frederikshavn. 
Derfor bruger vi vores politiske muskler på at 
kæmpe for statslige arbejdspladser – derfor fort-
sætter vi kampen nu og i fremtiden med gode 
argumenter, og vi er ikke kede af at byde ind med, 
hvilke funktioner, der med fordel kan blive og pla-
ceres i vores område.
Kommunen står skulder ved skulder med søvær-
net i vores område for at fastholde en stærk posi-
tion – en balance mellem vores flådestationer.
Det er ikke gjort med et brøl nu før et forlig. 
Denne kamp skal kæmpes – også på den lange 
bane – og det er vi klar til.

Birgit S. Hansen, A
Borgmester

Frederikshavn kommune

Vi skal fortsat have en stor og stærk 
flådestation i Frederikshavn

Frederikshavn		www.socialdemokraternefrhavn.dk

Formand: Palle Næser Thomsen
Hirsholmsvej 4 · 9900 Frederikshavn · Mobil 2684 2655
E-mail: socialdokraternefrhavn@gmail.com
Kasserer: Grete Næser, telefon 2868 0644 
E-mail: grete@naeser.dk
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LO Vendsyssels hjemmeside: www.lo-vendsyssel.dk

Adresse:
Tordenskjoldsgade 1, 9900 Frederikshavn  
(Servicekontor/Socialrådgiver)
Frilandsvej 111, 9800 Hjørring

Telefon: 9890 0488 – Mobil, Cai Møller: 2048 4166

E-mail: 
lo@lo-vendsyssel.dk
formand@lo-vendsyssel.dk

Hjemmeside: www.lo-vendsyssel.dk

Socialrådgiver: Helle Frank 3034 5543 (Mandag, tirsdag og torsdag)

Rådgiver: Marianne Jensen 2443 8324 

Læs hjemmesiden 
www.lo-vendsyssel.dk
hvor der er flere fagpolitiske nyhe-
der og indlæg, som du måske ikke 
ellers hører om samt praktiske guid-
ninger og oplysninger. 

Socialrådgiverordning 
for alle 
i Frederikshavn Kommune
LOs socialrådgiverordning er et åbent til-
bud for alle borgere i Frederikshavn Kom-
mune. Her kan du henvende dig, hvis du 
er i tvivl om afgørelser på socialkontoret, 
pension og lignende spørgsmål. 
Socialrådgiver Helle Frank træffes man-
dag og tirsdag kl. 8.00-13.00 og tors-
dag kl. 8.00-18.00.
Se eventuelle IKKE træffedage på 
hjemmesiden.
Der skal altid aftales tid på telefon 
30 34 55 43, før du møder op.

 1 

 Vendsyssel                                                                                                                         juni 2012 

dækker: 
 
Læsø Kommune 
Hjørring Kommune 
Frederikshavn Kommune 
 
 

 Vendsyssel 
Medlemsfagforeninger og bestyrelse: 
 

• 3F Frederikshavn  Morten Dahlberg og Hanne Karlsen 
• 3 F Skagerak  Laila Stidsborg og Jens Madsen 
• 3F Murerne  ønsker ikke repræsentation 
• Blik & Rør  ønsker ikke repræsentation 
• FOA Hjørring  Ina Jensen 
• FOA Frederikshavn René Johansen 
• HK Nordjylland  Jette Videnkjær og Claus Henrik Nedermark 
• Dansk Metal Brønderslev ønsker ikke repræsentation 
• Dansk Metal Sæby  Brian Pedersen  
• Dansk Metal Vendsyssel Jørn E. Larsen og Mogens Bjerre 
• Ejendomsfunktionærerne ønsker ikke repræsentation 
• NNF Nordjylland  Kent Jensen 
• DEF Nordjylland  Claus Ebdrup Madsen 
• SL Nordjylland  Anne Marie Frederiksen 
• Malernes Fagforening Carsten Munkholm Larsen 
• TL Nord  Peter Thyregod 

 
• LO formand  Cai Møller 
• LO kasserer  Henning Mikkelsen 

 

 Vendsyssel 
Personale: 
 
Bogholder/sekretær (20 timer/uge) Annette Riis 
Arbejdsmarkedspolitisk konsulent  Kia Klostergaard Gaardlund og Steen Christensen 
Socialrådgiver (Frederikshavn) Helle Frank 
 

 Vendsyssel 
 
Adresser: 
Frilandsvej 111, Hjørring  
Danmarksgade 71 1,tv, Frederikshavn / servicekontor  for socialrådgiver 
 

 Vendsyssel 
Kontoret Hjørring: tlf  9890 0488 
Servicekontoret: tlf  2048 4166  Socialrådgiver Helle Frank: tlf 9842 5543 
Formand: tlf  2048 4166 (mobil) 

Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

Men snakkes – det bliver der
Det er almindeligt kendt, at det danske arbejds-
marked i højere og højere grad præges af, at der 
mangler faglært og uddannet arbejdskraft inden-
for mange fag.
Praktikpladser er en forudsætning for, at de unge 
kan færdiggøre deres erhvervsuddannelse.
Til trods for at politikerne gør noget, de centrale 
arbejdsgiverforeninger og fagforbund gør noget, 
de lokale brancher af arbejdsgivere og LO fag-
foreningerne gør noget, er der stadigvæk 12.000 
unge, der står uden en lære-/praktikplads i Dan-
mark.
I Frederikshavn Kommune var der i juli måned 
210 unge mennesker, som gerne ville have en 
praktikplads ude hos en arbejdsgiver (i 2016 var 
tallet 202).
På trods af, at der har været betydelig politisk 
fokus på at oprette flere praktikpladser, ses der 

et fald i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. 
På landsplan må over 8.000 unge fortsat tage til 
takke med en praktikplads på deres skole. Under-
visningsministeriets tal viser, at især det offent-
lige område opretter færre uddannelsespladser 
end tidligere.
I sandhedens tjeneste skal det siges, at der er 
mange arbejdsgivere, som tager deres ansvar 
og giver praktikpladser til unge – men desværre 
endnu flere, som nøjes med at beklage, at der 
ikke er nok unge faguddannede og ikke bidrager 
til at løfte uddannelsesansvaret.
Når disse forhold løftes på diverse møder med 
arbejdsgiverrepræsentanter er tilbagemeldingen 
typisk, at de, som opretter praktikpladser, ikke 
kan tage flere; den øvrige store gruppe siger in-
genting eller giver udtryk for, at der er for travlt, 
og der mangler tid.

OBS
NY ADRESSE PR. 

18. DECEMBER
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Gældsrådgivning i Brønderslev, 
Frederikshavn, Hjørring og Læsø 
Kommune

LOs gældsrådgivning »På Rette Kurs« er et 
åbent tilbud for langtidsledige, ufaglærte 
samt unge og yngre kontanthjælpsmodta-
gere i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring 
og Læsø Kommune.

Her kan man henvende og få gratis anonym 
økonomisk rådgivning,hvis gælden uover-
skueligt er vokset én over hovedet.

Der skal bestilles tid ved 
projektkoordinator Marianne Jensen 
på mail: raadgiver@lo-vendsyssel.dk 
eller på telefon 24 43 83 24.

I juli 2016 var der indgået 577 uddannelsesaftaler 
(i de foregående 12 måneder) i Frederikshavn 
Kommune – tallet var i juli 2017 562 uddannel-
sesaftaler (i de foregående 12 måneder).
De samme tal var i Hjørring Kommune henholds-
vis 608 uddannelsesaftale i juli 2016 og 630 ud-
dannelsespladser i juli 2017.
Fra forskellig side bruges der meget tid på at få 
oprettet flere praktikker og lærepladser. Næsten 
uanset i hvilket forum, der diskuteres arbejds-
markedspolitiske problemstillinger, er erhvervs-
uddannelserne og vore unge mennesker det helt 
store emne.
Mon snart nogen flere tager ansvar for deres egen 
virksomheds fremtid og situation?

Borgernes alder
Frederikshavn Kommune 
•  I 2005 var gennemsnitsalderen 41,8 år  

– i 2017 er den 45,7 år
•  I 2013 var 22,8 % af borgerne 65+  

– i 2040 forventes det at 33,9 % er 65+
Læsø Kommune 
•  I 2005 var gennemsnitsalderen 47 år  

– i 2017 er den 52,8 år.
•  I 2013 var 33,2 % af borgerne 65+  

- i 2040 forventes det at 42,2 % er 65+ 
I Hjørring Kommune 
•  I 2005 var gennemsnitsalderen 40,5 år  

– i 2017 er den 43,7 år.
•  I 2013 var 20,1 % af borgerne 65+ år  

– i 2040 forventes det at 31,7 % er 65+

!
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